
Pričakalo nas je vetrovno jutro. V Črnem Kalu smo se usedle v en avto in se odpeljale v Rakitovec. Pohod smo začele po 

utrjenem makadamu skozi gozd.  

Svež jutranji zrak nas je opogumljal, da je pred nami gotovo lep dan. Pot, ki se zlagoma vzpenja, z leve in desne obdajajo 

travniki, polni cvetja, razno grmovje, drevesa, ki pokrajino postopoma spreminjajo v gozd. Višje se je odprl razgled na del 

Čičarije (Hrvaška), ki leži pod Žbevnico (1014 metrov visok vrh nad vasjo Brest). Po uri hoje smo prispele do ostenij 

Kavčič oziroma spodmola, pod katerega se lahko v primeru dežja (rahlega) zatečemo. 

  

 
Pohodnice pod ostenjem Kavčič.  

 

Trava je nekoliko mokra, saj je prejšnji dan deževalo. Še par korakov skozi usek in pred nami se razpre razgibano travnato 

pobočje Kojniško-žbevniškega pogorja. Široka zelena planjava, polna raznobarvnega cvetja.  

 

 
Zlati koren v polnem razcvetu.  



 

Vzpon na vrh Kavčič nas zaradi strmine nekoliko zadiha, a na srečo je kratek. Na vrhu je vpisna knjiga in predvsem lep 

razgled. Na slovensko Istro, del Čičarije, Planik, Učko, čez celotno pobočje do Kojnika, na Slavnik, Tržaški in Koprski 

zaliv.  

Zaradi vetra si malice na moremo privoščiti na vrhu, zato sestopimo po pobočju. Veter počasi pojenjuje, kup kamenja, ki se 

je znašel sredi trav, pa je ravno pravšnji za prigrizek.  

  

 
Med potjo smo jih srečale še veliko. Kranjska lilija.   

 

Prečile smo mokre trave, v katerih so bile še sveže sledi divjih prašičev in se po pobočju povzpele na vrh Goliča.  

 

 
Pohodnice na vrhu Goliča, 890 metrov nad morjem.  

 

Med spustom proti Lipniku pa smo naletele še na spodnji prizor.  

 



 
Jih je potrebno posebej predstavljati? 

 

Z Lipnika pogled na zgornjo Rižansko dolino in viadukt Črnik Kal. Pa na Trst in Koper. Potem pa sestop čez "rob" in po 

vozni poti čez travnike preko Brega do Rakitovca.  

 

Iz trav so štrleli in nam zbujali 

občudovanje. So glavinci ali ne?  

 

Do avtomobila, ki nas je čakal v senci, smo sestopili skozi vas.  

                                                                                                      

 

Vodnica  

Irena Cunja 


